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ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ Δ «ΛΔΤΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ»

Έξγν ρξεκαηνδνηνύκελν από ΕΕ – Πξνϋπνινγηζκόο 160 εθαηνκκύξηα +ΦΠΑ

Παξνρή επξπδσληθήο ππεξεζίαο + δηαζθάιηζε αληαγσληζκνύ κεηαμύ παξόρσλ



ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΑ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΠΛΖΘΟ

Οηθηζκνί > =400 θαηνίθνπο 522 

Οηθηζκνί κεηαμύ 200 θαη 400 θαηνίθνπο 744

Οηθηζκνί κεηαμύ 30 θαη 200 θαηνίθνπο 2.937

Οηθηζκνί <30 1.942

ύνολο οικιζμών 6.145

• ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΡΟΕΡΧΟΝTΑΙ ΑΠO ΣΗ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΣΟΤ 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011

• ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΟΙΚΙΜΟΙ ΧΩΡΙ ΕΤΡΤΖΩΝΙΚΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΙ ΛΕΤΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ



ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΣΟΠΟΛΟΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ «ΛΔΤΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ» 
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• PTP σε Αναμεταδότη ή οικισμό
• P2MP για ομάδες οικισμών
• ΚΟΙ σε αναμεταδότες ή ζε οικισμούς
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• PTP σε Αναμεταδότη ή οικισμό
• P2MP για ομάδες οικισμών
• ΚΟΙ σε αναμεταδότες ή ζε οικισμούς



ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

• ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΤΠΗΡΕΙΑ 30 Mb/s ΓΙΑ ΟΙΚΙΜΟΤ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΚΑΣΟΙΚΟΤ 
(ΟΠΣΙΚΗ ΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ)

• ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΕΡΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΤΠΗΡΕΙΑ 8 Mbps ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ 
ΕΠΑΤΞΗΗ ΣΑ 30 Mb/s ΕΩ ΣΟ 2020

ΣΗ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΖΜΔΡΑ ΣΗ ΛΔΤΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ;

• ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ («ΚΑΘΟΛΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ»)

ΠΧ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΔ ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΑΤΣΌ ΣΟ ΔΡΓΟ Ο ΟΣΔ;

• ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΟΤ

ΠΧ ΟΜΧ ΣΟΣΔ ΘΑ ΓΗΑΦΑΛΗΣΡΔΗ Ο ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ;
Και πώρ αςηό θα επιηεςσθεί σωπίρ να εκηοξεςθεί ηο κόζηορ ςλοποίηζηρ ηος 
δικηύος;  



Τερληθέο Πξόζβαζεο γηα δίθηπα ζε

Λεπθέο Πεξηνρέο 

Σηαζεξή αζύξκαηε πξόζβαζε

p2p Ethernet links/ p2mp WiMAX  

FTTC (cabin)

Δίθηπα Κηλεηήο Τειεθσλίαο

2G/3G, LTE, TD-LTE



Fiber-to-the-?
OTE:

Επαύμεζε δηθηύνπ Οπηηθώλ ηλώλ (ζηόρνο FTTC + 
xDSL ζηνλ νηθηζκό)

Σεκεξηλό δίθηπν ΟΤΕ 30,000 km (ζε ζύλνιν ~36000 
km από όινπο ηνπο παξόρνπο) παλειιαδηθά

• 1+1 (=2) ζσιήλεο κε έσο 96 ίλεο ζε θάζε ζσιελίζθν 
(πεξηέρνληαη 7 ζσιελίζθνη ζε θάζε ζσιήλα)

• (θόζηνο ζθαςίκαηνο ~8 €/m)

Δηαγσληζκόο (δηαβνύιεπζε 1/2011): 

• 3+1 (=4) ζσιήλεο (θόζηνο ζθαςίκαηνο ~11 €/m)

• Ξεθηλά από «ΑΚ2» (θέληξα κε 2 παξόρνπο)

→ πηζαλόηαηα ππεξ-δηαζηαζηνινγεκέλεο ρσξεηηθόηεηεο 
δηθηύνπ γηα ηνπο κηθξνύο πιεζπζκνύο ζε αγξνηηθέο 
πεξηνρέο

→ αύμεζε CAPEX ζε θαηαζθεπή παζεηηθώλ ππνδνκώλ



 

VILLAGE 1 

VILLAGE 2 

PSTN/PLMN 

CENTRAL STATION 

p2mp /p2p links

backhaul to local Cu networks

Τππηθό ζύζηεκα: 

350-600 ζπλδξνκεηέο

10-15 νηθηζκνί

Σπζηήκαηα παλειιαδηθά (ππεξεζία θσλήο)

165 systems

~70000 ζπλδξνκεηέο

Δίθηπα OTE:

p2p links (population >100)

p2mp WiMAX/ TD-LTE (population 30-100)

Δηαγσληζκόο (δηαβνύιεπζε 1/2011):

Δελ παξέρεη θάζκα γηα p2mp

ηαθεπή αζύπμαηη ππόζβαζη



Δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο

Υπεξεζία 2G/ 3G  

•“Best effort” (κε εγγπεκέλε ππεξεζία first-come-first-serve)

• Μεγάιε απόζηαζε ζηαζκνύ – ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο (5-15 km)

→ ζρεηηθά κηθξά bitrates ζε ζρέζε κε απαηηήζεηο ηαγσληζκνύ

→ πξνβιεκαηηθή θάιπςε εζσηεξηθώλ ρώξσλ 

Σηνλ δηαγσληζκό, γηα απ’ επζείαο επξπδσληθή πξόζβαζε ζηνλ πειάηε, 

πξνδηαγξάθεηαη ε αζύξκαηε πξόζβαζε ζε θάζκα 3.6-3.7 GHz, ε νπνία όκσο 

είλαη αθόκα ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή από ό,ηη δίθηπα θηλεηώλ επηθνηλσληώλ 

πνπ ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα ζε ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο. 



Με παρόμοιο κόστος σλοποίησης μπορεί να επιτεστθεί:

Επέθηαζε δηθηύνπ ΟΤΕ (σο θαζνιηθνύ παξνρνπ) πνπ ζα παξέρεη:

Επξπδσληθόηεηα ζε θάζε ζπίηη ιεπθώλ πεξηνρώλ πινπνηώληαο δίθηπα

•Οπηηθήο ίλαο: Οηθηζκνί >200 θαηνίθνπο

•p2p : Οηθηζκνί κε 100 - 200 θαηνίθνπο

•p2mp : Οηθηζκνί κε <100 θαηνίθνπο

Σηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνύ (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηε δηαβνύιεπζε):

Επξπδσληθόηεηα ζην 50% νηθηζκώλ ιεπθώλ πεξηνρώλ

80% ηνπ πιεζπζκνύ

κε πινπνίεζε δηθηύσλ

•Οπηηθή ίλα: Οηθηζκνί >400 θαηνίθνπο

•p2p : Οηθηζκνί > 130 θαηνίθνπο

Υπάξρεη κεγάιε δπλαηόηεηα λα εμηζνξξνπεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα 

ησλ δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, κεηά από αιιαγέο ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθύςνπλ κε ηε δεκόζηα 

δηαβνύιεπζε.



Ανάπηςξη ζε επαπσιακέρ πεπιοσέρ

Η επξπδσληθόηεηα απαηηείηαη πιένλ παληνύ (ηαηξεία/ θαξκαθεία, βελδηλάδηθα, ινγηζηηθά 
γξαθεία, θιπ), 

εθηόο από ζπλήζεηο ρξήζεηο (κηθξέο επηρεηξήζεηο, μελνδνρεία, γξαθεία courier, ρηνλνδξνκηθά 
θέληξα, surfing δηαδηθηύνπ, θιπ).

ΟΤΕ έρεη μεθηλήζεη αλαβάζκηζε δηθηύνπ ζε κηθξνύο νηθηζκνύο (<100 θάηνηθνη) κε p2mp /p2p 
ζπζηήκαηα

Παξαηεξείηαη:

• Με ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ, έλα πνζνζηό ~20% ζπλδξνκεηώλ εγγξάθνληαη 
άκεζα ζε επξπδσληθέο ππεξεζίεο, ην νπνίν κεηά παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξό

• Σε παξαζαιάζζηνπο/ λεζησηηθνύο νηθηζκνύο (πρ, Σάκνο, Κύζεξα) ην πνζνζηό είλαη 
κεγαιύηεξν. Κάπνηεο θνξέο κάιηζηα παξαηεξείηαη θαη αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 
ελεξγώλ ζπλδξνκεηώλ (ηειεθσλία).

Ο δηαγσληζκόο Λεπθώλ Πεξηνρώλ πξνζθέξεη πξαγκαηηθέο επθαηξίεο γηα παξνρή 
επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ, αλνίγνληαο ηαπηόρξνλα ηνλ αληαγσληζκό, ζε γεσγξαθηθέο 
πεξηνρέο πνπ δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζήκεξα άιινο πάξνρνο πιελ ΟΤΕ, αιιά ππάξρεη 
δήηεζε. 

Υπάξρνπλ κεγάιεο δπλαηόηεηεο γηα αλακόξθσζε/ βειηίσζε ζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
έξγνπ, ώζηε απηό λα γίλεη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθό.

Τίζεληαη όκσο, παξάιιεια, γεληθόηεξα δεηήκαηα γηα ην πώο ζρεδηάδνληαη, πξνδηαγξάθνληαη 
θαη πινπνηνύληαη κεγάια έξγα ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ζηελ Ειιάδα θαη γηα ην 
πώο κπνξεί ε δηαδηθαζία ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο λα γίλεη πεξηζζόηεξν 
απνηειεζκαηηθή. 


